
Összefoglaló 

A korábban csak kutatóintézetek és egyetemi laboratóriumok számára elérhető kiterjesztett 

valóság alkalmazások napjainkban a hétköznapi felhasználók számára is könnyen 

hozzáférhetővé váltak. A technológia nagyközönség számára való eléréséhez jelentősen 

hozzájárult a hardverek fejlődése, a hordozható eszközök erőforrásainak bővülése kiemelkedő 

szerepet játszik a kiterjesztett valóság mindennapi felhasználása során. Egy kiterjesztett 

valóság alkalmazás segítségével a valós, fizikai környezet kibővíthető számítógép által 

generált virtuális elemekkel (például helyfüggő információval vagy háromdimenziós 

modellel), aminek köszönhetően a valós és virtuális világ egy időben való létezésének érzetét 

kelti. Jelenleg a technológia legnépszerűbb képviselői közé tartoznak a kiterjesztett valóság 

böngészők, melyek a hagyományos web böngészők helyettesítőjeként tekinthetők: lehetővé 

teszik interaktív multimédia tartalmak fizikai objektumokhoz való rendelését és 

megjelenítését. A folytonos böngészés élménye a virtuális tartalmakhoz való további 

információk kapcsolásával érhető el. A kiterjesztett valóság böngészők segítségével a 

felhasználó tetszőleges hordozható eszköz (például okostelefon vagy táblagép) kijelzőjén 

keresztül megfigyelheti a környezetében található fizikai objektumokat (például étterem) 

reprezentáló virtuális ikonokat az eszköz kamerája által közvetített valós nézetben. A 

kiválasztott objektumról egyéb információk megszerzése is lehetővé válik az alkalmazás 

böngészési funkciója által. 

Napjainkra számos kiterjesztett valóság böngészővel kapcsolatos kutatást látott 

napvilágot, illetve a kereskedelmi forgalomban elérhető böngészők is hozzáférhetővé váltak. 

A kutatási terület relatív népszerűsége ellenére számos nyitott kérdés vár megválaszolásra. A 

kiterjesztett valóság böngészők létfontosságú követelménye a megfelelő mennyiségű és 

minőségű adathoz való hozzáférés, mely alapvetően befolyásolja az alkalmazás 

felhasználhatóságát. A jelenleg elterjedt kiterjesztett valóság böngészők már biztosítják az 

egymás közötti adatfelhasználás lehetőségét. Mindazonáltal a tartalomszolgáltatás még ebben 

az esetben is csak az általuk biztosított tartalomkészítő eszközzel létrehozott információra 

korlátozódik, ami erős megszorítás, tekintve az interneten szabadon elérhető hatalmas 

mennyiségű adatforrást. További megválaszolásra való kérdés, hogyan lehet a leginkább 

releváns információt kinyerni a különböző adatbázisokból a lehető legkevesebb erőforrás 

felhasználásával. A jelenlegi, kiterjesztett valóság böngészők által felhasználható tartalmat 

előállító eszközök asztali környezetben futtathatóak. Nyitott kérdés, hogyan oldható meg az 

azonnali, helyszíni tartalomgenerálás egy kiterjesztett valóság böngésző használatával, 

melynek megvalósítása szignifikáns előnyt jelentene a jelenlegi helyzethez képest; valamint 

problémát jelent a napjaink legnépszerűbb kiterjesztett valóság böngészők saját fejlesztésű, 

rugalmatlan szoftverachitektúrája is. 

A disszertáció célja egy olyan kiterjesztett valóság rendszer ismertetése, amely a fenti 

hiányosságok pótlását lehetővé teszi. Az értekezés szemantikus web technológiák 

felhasználásával alkalmazott módszereket, újfajta eszközöket, architekturális megoldásokat 

mutat be, amelyek lehetővé teszik többek között a publikusan elérhető adathalmazok 

összekapcsolásával a böngésző által rendelkezésre álló információ mennyiségének növelését, 

valamint az azonnali tartalomgenerálást mobil kiterjesztett valóság böngészőn keresztül. A 

kapott eredmények terjedelme az elméleti modellezéstől a gyakorlati megvalósításon 

keresztül a kísérleti kiértékelésig tart, melyek hozzájárulnak a mobil szemantikus web és 

kiterjesztett valóság tudományterületek fejlődéséhez. 


